УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136;
Рачун 200-3053450101005-21 Банка поштанска штедионица

Број 33-08/2021
Београд 23.08.2021. г.
ЗАПИСНИК
са седнице Председништва Удружења одбојкашких судија Србије (у даљем тексту: УОСС),
одржане 23.08.2021. г. у Београду у просторијама Одбојкашког савеза Београда у ул. Булевар уметности
27, први спрат, локал 10 са почетком у 19,00 часова.
Седници присуствују: Горан Градински, председник УОСС, Борис Коларевић, Душан Шпановић,
Драган Паповић и Владимир Јовић, чланови Председништва УОСС.
Седници, по позиву присуствује и секретар УОСС, Владимир Цветковић.
Председник УОСС, Горан Градински, поздравио је присутне, констатовао да постоји кворум за
одлучивање, и предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД
Усвајање Записника са претходне седнице Председништва УОСС
Избор Врховног судије Суперлиге, Прве лиге и Прве Б лиге за сезону 2021/22
Избор Врховног судије Друге лиге за сезону 2021/22
Именовање чланова ККУС Суперлиге, Прве лиге, Прве Б лиге и Друге лиге
Усвајање Правилника о формирању листа судија, Правилникао превођењу у контролоределегате (КД) и Правилника о о накнадама за суђење и контролу суђења одбојкашких утакмица
6. Формирање листа судија и КД Суперлиге, Прве лиге и Прве Б лиге за сезону 2021/22
7. Одређивање начина формирања листе судија и КД Друге лиге за сезону 2021/22 (квоте судија по
ОСО)
8. Одлука о броју судија и КД који ће на основу оцена рада и пласмана на листама Суперлиге, Прве
лиге у сезони 2021/22 испасти на листе нижих рангова такмичења за следећу 2022/23
такмичарску годину
9. Припреме за обавезни семинар судија и КД Суперлиге, Прве и Прве Б лиге као и судија и КД
Друге лиге
10. Промена правила и примена у нашим такмичењима као и примена Челенџа у сезони 2021/22
11. Разно
- преглед неизмирених финансијских обавеза чланова УОСС (чланарина за 2020. г.)
- накнада за израду и додела грбова судијама који су положили испит на мајском турниру 2021. г
1.
2.
3.
4.
5.

АД 1. Усвајање записника са претходне седнице Председништва УОСС
Записник са претходне седнице дат на усвајање.
Записник је једногласно усвојен.
АД 2. Избор Врховног судије Суперлиге, Прве лиге и Прве Б лиге за сезону 2021/22
Председник УОСС је образложио предлог кандидата за обављање функције Врховног судије
Суперлиге, Прве лиге и Прве Б лиге за сезону 2021/22.
Предлаже се:
1. ВИЛИМАНОВИЋ ГОРДАН из Краљева, међународни судија, контролор –делегат,
за Врховног судију за Супер, Прве и Прве Б лиге Србије за такмичарску сезону 2021/2022.
Предлог одлуке једногласно је усвојен.

АД 3. Избор Врховног судије Друге лиге за сезону 2021/22
Председник УОСС је образложио предлог кандидата за обављање функције Врховног судије Друге
лиге за сезону 2021/22.
Предлаже се:
2. ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР из Београда, национални судија, контролор-делегат,
за Врховног судију Других лига Србије за такмичарску сезону 2021/2022.
Предлог одлуке једногласно је усвојен.

АД 4. Именовање чланова ККУС Суперлиге, Прве лиге, Прве Б лиге и Друге лиге
Председник УОСС је у образложењу предлога за именовање чланова ККУС Суперлиге, Прве лиге,
Прве Б лиге и Друге лиге рекaо да руководство УОСС има задатак да сваком члану УОСС треба да
обезбеди могућност да суди, односно врши контролорски посао, те да уз стручни рад и надзор може да
напредује.
За остварење овог циља, Врховне судије ће током лигашког дела такмичења дати подједнаку шансу
свима да суде,а Комисија за контролу и унапређење суђења ће поред рада са судијама имати и задатак да
ради на стручном усавршавању радa контролора суђења, као би се постигао највећи могући степен
уједначавања критеријума оцењивања и стручне подршке за напредовање млађих судија.
Председник УОСС је за чланове Комисије за контролу и унапређење суђења за сезону 2021/22
предложио следеће кандидате:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ: КОЛАРЕВИЋ БОРИС из Новог Сада, међународни судија, контролорделегат са листе Супер лиге и Прве лиге Србије.
ЧЛАН: ГРАДИНСКИ ГОРАН из Београда, међународни судија, контролор-делегат са листе Супер лиге и
Прве лиге Србије.
ЧЛАН: ДАВИДОВИЋ НЕНАД из Београда, међународни судија, контролор-делегат са листе Супер лиге
и Прве лиге Србије.
Предлог одлуке дат на на усвајање.
Предлог одлуке једногласно је усвојен.

АД 5. Усвајање Правилника о формирању листа судија, Правилника о превођењу у контролоределегате (КД) и Правилника о накнадама за суђење и контролу суђења одбојкашких утакмица
Председник и чланови Председништва су пре усвајања напред наведених Правилника дискутовали
о најбољим решењима које ови правилници требају да понуде.
Горан Градински је истакао да правилници представљају реализацију утврђеног и од стране
Скупштине УОСС усвојеног документа: Правци развоја и план рада УОСС.
Посебан акценат ставио је на:
- Правилник о листама судија и контролора суђења којим ће се листе формирати на основу рангова
такмичења у организацији Одбојкашког савеза Србије и регионалних одбојкашких Савеза, а не по
принципу група судија,
- Судија и контролор суђења члан УОСС не може истовремено обављати неку другу функцију, односно
не може бити играч, тренер, руководиоц у клубу и истовремено обављати функцију судије или контролора
суђења у свим ранговима такмичења у организацији Одбојкашког савеза Србије,
- Чланови Скупштине УОСС и органа УОСС, као и органа основних и територијалних удружења морају
бити активни чланови УОСС, односно морају бити активне судије или контролори суђења, а не тренери
или неки други одбојкашки радници и функционери,

- Правилником о судијским накнадама укида се обавеза беплатног суђења свих утакмица које се односе
на пријатељске и турнирске утакмице, осим у случају када је учесник репрезентација Србије.
Предлог Правилника о формирању листа судија, Правилника о превођењу у контролоре- делегате
(КД) и Правилника о накнадама за суђење и контролу суђења одбојкашких утакмица дат на усвајање.
Предлог Правилника о формирању листа судија, Правилника о превођењу у контролоре- делегате
(КД) и Правилника о накнадама за суђење и контролу суђења одбојкашких утакмица једногласно је
усвојен.
АД 6. Формирање листа судија и КД Суперлиге, Прве лиге и Прве Б лиге за сезону 2021/22
Листе судија и КД БПШ Суперлиге, Прве лиге и Прве Б лиге, формиране су на основу анализе ангажовања
судија по групама судија претходне две сезоне, листи судија пре увођења група судија, као и Извештаја и
предлога Комисије за контролу и унапређење суђења.
Предлог Листа судија и КД Суперлиге, Прве лиге и Прве Б лиге за сезону 2021/22 дат на усвајање.
Предлог Листа једногласно је усвојен.
АД 7. Одређивање начина формирања листе судија и КД Друге лиге за сезону 2021/22 (квоте судија
по ОСО)
Председник УОСС је предложио да се листе судија и КД Друге лиге за сезону 2021/22 форимирају
на основу Анкете спроведене кроз С1 систем од судија групе 4 и 5, КД који су у претходној сезони
обављали ову функцију, као и од судија које ОСО предложе за напредовање на листу Друге лиге.
Председништво ће у наредном периоду, а најкасније 20. Септембра након анализе броја клубова по
регионима и потребном броју судија, утврдити квоте судија по регионима и упутити допис ОСО колико
судија са листе Регионалних лига могу да предложе за напредовање.
Предлог дат на усвајање.
Предлог је једногласно усвојен.
АД 8. Одлука о броју судија и КД који ће на основу оцена рада и пласмана на листама Суперлиге,
Прве лиге у сезони 2021/22 испасти на листе нижих рангова такмичења за следећу 2022/23
такмичарску годину
ПредседникУОСС је предложио да на крају такмичарске сезоне 2021/20222 на листи Суперлиге
могу да испадну највише двоје судија, са листе Прве лиге – највише четворо судија.
Предлог дат на усвајање.
Предлог је једногласно усвојен.
АД 9. Припреме за обавезни семинар судија и КД Суперлиге, Прве и Прве Б лиге као и судија и
КД Друге лиге
Председник УОСС је обавестио чланове Председништва о току припрема за обавезни семинар
судија и КД Суперлиге, Прве и Прве Б лиге који ће се одржати у Врњачкој бањи у периоду од 17.
септембра до 19. септембра 2021. године у хотелу Фонтана.
Детаљна обавештења, план семинара по данима, Секретар УОСС ће доставити члановима УОСС
најкасније до 10. септембра 2021. године.
Обавезни семинар за судије и КД Других лига, биће једнодневни и одржаће се најкасније до 3.
октобра 2021 г. О тачном времену и месту одржавања, чланови УОСС биће накнадно обавештени.

АД 10. Промена правила и примена у нашим такмичењима као и примена Челенџа у сезони
2021/22
Председник УОСС је обавестио чланове Председништва УОСС да је на борду ФИВБ усвојена
промена Међународних правила игре која ће се на такмичењима у организацији Одбојкашког савеза
Србије примењивати од ове такмичарске године. Превод правила је урађен и биће достављен члановима
УОСС пре одржавања семинара.
Одбојкашки савез Србије је донео одлуку да се од сезоне 2021/22 отпочне са применом Челнеџ
система на утакмицама БПШ Суперлиге, као и на Куп утакмицама у организацији Одбојкашког савеза
Србије.
Очекује се да се са применом Челенџ система отпочне у другом делу сезоне, а на семинару УОСС
ће бити приказана презентација како би се учесници упознали са основним карактеристикама Челенџ
система.
АД 11. Разно

Секретар УОСС је поднео Извештај - преглед неизмирених финансијских обавеза чланова УОСС
(чланарина за 2020. г.).
Председништво УОСС је размотрило извештај и наложило да Секретар још једном контактира
чланове који нису измирили обавезе.
Председништво је заузело став, да члан УОСС који не измири своје обавезе по основу чланарине
неће бити делегиран у наступајућој такмичарској сезони док не измири своје обавезе, као и да ће бити
покренут дисциплински поступак.
Накнада за израду грбова судијама који су положили испит на мајском турниру 2021. г, утврђена
је на износ од 1.000,00 динара.
Секретар УОСС ће обавестити чланове УОСС који су положили испит на мајском турниру 2021.
г о утврђеној обавези за грбове, а УОСС ће наканадно одредити начин и динамику достављања.
Сва акта и листе који су усвојени на седници Председништва УОСС, саставни су део овог
Записника и објављују се на интернет страници УОСС.
Седница је завршена у 00.15 часова.
Записничар: Владимир Цветковић
Председник УОСС
Горан Градински

